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Kraków, 18 września 2014 r. 

 
   Dotyczy:   postępowania na „Wykonanie budowlano – wykonawczej dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 7 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na oddział szpitalny (rehabilitacja), uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.  Post. nr A.I.271-84/14. 

  

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-84/14 
 

 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

1. Pytanie: 

Czy Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia 

(wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej oddziału 

szpitalnego (budynku szpitala): a) o powierzchni użytkowej minimum 700,00 m2, b) wartości 

minimum 30 000,00 zł brutto), 

jeśli Oferent wykaże się doświadczeniem, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował terminowo i z 

należytą starannością jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy 

oddziału szpitalnego (budynku szpitala): a) o powierzchni użytkowej minimum 700,00 m2, b) wartości 

minimum 30 000,00 zł brutto),? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. 

 

2. Pytanie: 

Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie poniższych dokumentów wystawionych 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert? 

7.8. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

7.9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił dokumenty, które należy złożyć w ofercie na podstawie Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów [Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r., poz. 

231) - §3 ust. 1 pkt 3) i 4)]. 

 

  Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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  Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  
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